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SAHÎH TEFSÎR 
8 Cilt Termo Deri, Şamua Kâğıt, 3 Renk Baskı, Basım Yılı: 2016-2017 

Te’lif: Ebû Muâz el-Çubukâbâdî 

1- Alanında ilk denilebilecek bir ça-
lışmadır. Yalnızca sahih ve hasen riva-
yetler seçilerek merfu hadisler, sahabe 
tefsiri, tabiîn ve tebau't-tabiin tefsiri 
nakledilmiş, sonrakilerin yorumlarına 
yer verilmemiştir. Böylece ümmetin se-
lefinin anlayışıyla Kur'ân tefsiri tespit 
edilmeye çalışılmış, okuyucuyu karma-
şıklığa ve ihtilaflara sürükleyen zayıf ve 
uydurma rivayetler ile Kur'ân ve sahih 
sünnete aykırı düşen israiliyyat rivayet-
lerinden uzak durulmuştur. 

2- Ayetlerin Türkçe mealleri verilirken yukarıda bahsedilen sahih 
rivayetlere dayalı meallendirme yapılmıştır. 

3- Giriş kısmında sahih kaynaklara dayalı olarak Tefsir usulü ve 
Kur'ân öğrenimi ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 

4-  Kitabın baskısı üç renk olarak, şamua kâğıda yapılmıştır. Ayet-
ler ve sure başlıkları kırmızı, hadislerin arapça metinleri ve konu baş-
lıkları mavi, tefsir ve rivayetlerin Türkçe metinleri ise siyah olarak renk-
lendirilmiştir. Cilt kapağı dayanıklı termo deri, üzerindeki yazılar ka-
bartma şeklindedir. Sırt kısmı ise 8 cilde yayılmış bir kompozisyon ola-
rak yine kabartmadır. 

5- Kitabın dizgisinde okuyucuyu rahatsız etmeyen, bilakis okumayı 
sevdiren bir düzen gözetilmiştir. 

 

 



 

 

(Buhârî veya Muslim’in Şartlarına Göre Hadisler) 

3’er Cilt, İthal Kâğıt, Basım Yılı: 2017, 2019 

Te’lif: Ebû Muâz el-Çubukâbâdî 

 

Bu kitaplarda Buhârî veya Muslim’in veya her ikisinin ricalini göze-

terek, Buhârî ve Muslim’in sahihleri dışındaki kitaplarda, onların ricali 

ile gelen hadisleri bir araya getirmeyi amaçladım. Buhari ve Muslim’in 

şartlarına göre olup da kitaba almadığım daha başka birçok hadisler de 

vardır. Gâyem, daha önce tercüme edilmiş olan Buhârî ve Muslim’in 

Sahih’lerinin yanında, okuyucunun aynı şartlara göre sahih veya hasen 

olan, güvenle okuyabilecekleri ve amel edebilecekleri hadisleri bir araya 

getiren bir çalışma ortaya koymaktır… 

Kitabın başında Buhârî ve Muslim’in şartları hakkında geniş açık-

lamalar ekledim. Zeberced ve Yâkûte kelimeleri, değerli taşların ismidir. 

Bu taşların değeri hakkında bir kısım hadisler gelmiştir. 

  



 

 

Şüphesiz Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’den 
gelen bütün sahih hadisler aki-
deyi ilgilendirir. “Câddetu’l-
Beydâ Fi’l-Ahadîsi’l-Ciyâd Min 

Kutubi’s-Sunneti’l-Mudâ/Par-
lak Sünnet Kitaplarından Cey-
yid Hadislerde Aydınlık 
Cadde” adını verdiğim bu ça-
lışmada; din, iman, İslam, tev-
hid, sünnete ittiba gibi temel 
konulara ve kalp amellerine 
dâhil olan meselelerle ilgili iti-
kadada dair sahih hadisleri 
topladım.  

Burada önemli bir hu-
susa da değinmek gerekir. Sonraki usul âlimleri ve kelâmcılar haberi vahidin akidede delil olup olma-
dığı, mütevatir hadiste aranan tarik sayısı gibi konularda tartışma çıkarmışlar ve bu konuda çok şeyler 
söylemişlerdir. Kimisi haberi vahidlerin yani mütevatir haddine ulaşmayan hadislerin, mütevatir olan 
Kur’ân’a arz edilmesi gibi tuhaf metotlar uydurmuşlardır. Yine akidevî mesele/amelî mesele şeklinde 
ayrımlar yaparak çeşitli bid’atlere sebebiyet vermişlerdir.   

Öncelikle bilinmesi gerekir ki, sahabe ve sonraki selef asırlarında böyle ayrımlar yoktu. Mesela 
Kur’ân’ın mütevatir oluşunda ittifak vardır. Fakat Kur’an ayetlerinin tespiti ve toplanması konusunda 
mü’minlerin emiri Ömer b. el-Hattâb radiyallahu anh, iki kişinin şahitliğiyle hareket etmiştir. Buna göre 
iki güvenilir tarikle gelen bütün hadislerin mütevatir sayılması gerekirdi. Fakat kelamcılar en az dörtten 
başlayarak değişik sayılarda şartlar koşmaya devam edegelmişlerdir! Üstelik sahabe, tabiin, tebau’t-
tabiin asırlarında hadisler için haberi vahid veya mütevatir şeklinde bir ayrım gözettiklerine dair hiçbir 
uygulama yoktur. Ancak haberin güvenilir bir yoldan gelip gelmediği araştırılmıştır.  

Kısaca söylemek gerekirse, önemli olan; hadisin Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den ada-
letine ve zabtına güvenilen raviler yoluyla gelip gelmediğidir. Bundan dolayı bu çalışmada hadis usu-
lünde sahih veya hasen diye tabir edilen, sıhhat şartlarına hâiz rivayetlerden derleme yoluyla akideye 
dair hadisler zikrettim.  Allah’tan bu çalışmayı sahih akidenin yaygınlaşmasında faydalı kılmasını di-
lerim.  

Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 



 

 

Ciltli, Şamua Kâğıt, Basım Yılı: 2015 

Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

 

 

Muhakkak ki dinde hak ile bâtıl ara-
sında kesin çizgiler vardır. Hak ile bâtılın saf-
ları birbirinden ayrıdır.  

Hakka tâbi olmak isteyenler net çizgi-
lere uyarak bâtıldan teberri etmeli, ateşten 
sakındığı gibi ondan sakınarak uzak durma-
lıdır.  

Bâtıldan ve bâtıl ehlinden nefret etme-
yen, bâtıla hoşgörü duyan, zikrettiğimiz ke-
sin çizgileri koymayan kimse hakkın ehlin-
den olamaz.  

Şüphesiz hakkın tarafında olmak için 
hakkı bilmek, batıldan uzaklaşmak için de 

batılı bilmek zorunludur. Bâtıl bilindikten sonra da ondan uzaklaşıl-
ması zorunludur. 

Bu çalışmamda Kitap ve sünnette varid olan, bâtıl ehline benze-
mekten yasaklama ifade eden nasları toplamaya çalıştım.  

Bu nasların bazısı kâfir ve müşriklere, bazısı cahiliyye ehline, ba-
zısı münafıklara, bazısı şeytana, bazısı bid’at ehline ve bazısı da fasık-
lara benzemekten yasaklamaktadır. Bu benzeme türlerinin hükümleri 
de birbirinden farklıdır.  

Kitabın girişinde genel kapsamlı olarak bâtıl ehline benzemekten 
yasaklayan nasları ve işleyenler hakkında: “bizden değildir” denilen fiil-
lerin ne anlama geldiğine dair açıklamalar ekledim. 



 

 

SAHÎH TESETTÜR 

Ciltli, Şamua Kâğıt, 3 Renk Baskı, Basım Yılı: 2016 
Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

Asrımızda imanın bariz iki alameti kal-
mıştır. Birisi erkeklerin hiçbir durumda 
terk edemeyecekleri namaz, diğeri kadınla-
rın terk edemeyecekleri tesettürdür. Şeytan 
insanlar üzerinde düzenler kurarak kadı-
nın farkında olmadan tesettürü terk etme-
sini sağlamıştır. Öyle ki kadın, örtündü-
ğünü zannediyor, fakat Allah ve rasulün-
den gelen naslara göre o, hakikatte örtün-
memiştir. Cahiliye kadınlarının örtünme 
şeklini bugünün Müslümanlarına “teset-
tür” zannettirmiştir.  

Asr-ı saadet döneminin üzerinden 
hayli zaman geçmiş olup, tahrif edilen, as-
lından uzaklaşılan ve saptırılan kavramlar 
arasında en büyük nasibini almış konular-
dan birisi de tesettür ve haremlik selamlık 
meselesidir.  

Kitapta Kur’an ve sünnet nasları ile ümmetin en hayırlıları olan 
sâlih selefin uygulamalarından delillerle; erkeğin ve kadının tesettürü, 
ziynet ve süslenme ile ilgili konular, kadın-erkek ihtilatı, kadınların ev-
lerinden çıkışlarının hükmü, cinslerin birbirlerine bakışlarının ve ko-
nuşmalarının hükmü, kadının mahremsiz yolculuk yapmasının 
hükmü, kadınların ilim tahsili ve tedavi olmaları gibi meseleleri incele-
meye çalıştım.  

İhtiyaç oldukça bu meselelerle ilgili âlimlerin fetvalarını da aktar-
dım. Özellikle güncel meselelerle ilgili olarak muasır ilim ehlinin bu me-
selelere delillere uygun olarak verdikleri fetvaları naklettim.  

Bu çalışmada çeşitli ortamlarda türlü vesilelerle tesettür ve ihtilatla 
ilgili olarak ortaya atılan şüphelere de ilmî usuller çerçevesinde cevaplar 
verdim. 



 

 

Hâricîlik ve Mürcîe Arasında 

Ciltli, Şamua Kâğıt, 2 Renk Baskı, Basım Yılı: 2016 
Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

 

Yaşadığımız ortamın pek çok fitneye musait 
olması, köklerini geçmişte bulup beslenen sapık-

lık fırkalarının “Hak suretinde görünen batıllar” 
olarak yeniden gündeme gelmesini beraberinde 
getirmiştir. Tekfir Fitnesi adlı risaleye yaptığım 

tercemeden sonra bu muhtasar çalışmamda ele 
alacağım konu; kâfire kızıp Müslümanları tekfir 

eden modern haricilik fikri ile tekfirciye kızıp kâfiri 
temize çeken sapmalardır.  

İşaret edilen meselelerde çokça saptırılan 
bazı temel konuları özlü olarak ele almayı hedef-

ledim. Bu arada tekfir düşüncesini savunanlar-
dan pasajlar alarak mülahazalar yaptım. Haricîler 

ve Mu’tezile akidelerine reddiyenin yanısıra Mur-
cie’nin saptığı hususlara da yer yer dikkat çektim.  

 

 Te’lif: Ebu Nuceyd el-Mekkî 

Tercüme ve Tahkik: Ebu Muaz el-Çubukâbâdî 

Roman boy, ithal kâğıt, karton kapak, basım yılı: 2019 



 

 

Ciltli, Şamua Kâğıt, 2 Renk Baskı, Basım Yılı: 2016 
Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

Öyle fitnelerin karanlığı içindeyiz ki, bu ka-

ranlık içinde tek ışığımız Allah’ın Kitabı ve Ra-

sulü sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinin 

nurudur. Allah’ın apaçık hidayet yolu, Nebî 

sallallahu aleyhi ve sellem’in delili, hiçbir bâtı-

lın yanaşamadığı kitap olan Kur’ân-ı Kerim’e 

doğrudan tasallut edemeyeceğini anlamış bu-

lunan İslam düşmanları, Kur’an’ın açıklaması 

mahiyetinde olan, Kur’an ile aynı kaynaktan 

vahyedilen Sünnet’i devreden çıkarıp, Kur’an’ı 

heva ve hevesleri doğrultusunda izah ettirebil-

mek ve böylelikle İslam Dini’ni geçersiz kılabil-

mek için sistemli bir çalışma içine girmiştirler. 

Bahsedilen bu sistemli çalışma için hare-

kete geçen müsteşrikler, İslam tarihinden mal-

zeme aramaya başladı ve Hicri 3. asırda ortaya 

çıkmış ve İslam uleması tarafından bertaraf 

edilmiş olan sünnet inkârcılığını yeniden gündeme getirdiler. Irak, Mı-

sır, Hindistan gibi dış tesirlerin altında kalmış İslam ülkelerinde bu 

akım neşvu nema buldu ve zamanla dar çaplı da olsa diğer İslam ülke-

lerinde menfi hareketler görüldü. 

Bu çalışmamızda, “Hadisler akidede bağlayıcı değildir” veya “Hadis-

ler Kuran’a arz edilmedikçe kabul edilmez” diye iddia ederek aslında ha-

disleri fasit akıllarına ve anlayışlarına arz edenlerin Kuran’a ve sünnete 

nasıl muhalefet ettikleri, Allah’ın Kitabı hakkında ne kadar cahil ve gafil 

oldukları Allah’ın izniyle ispatlanmaktadır.  



 

 

Ciltli, Şamua Kâğıt, 2 Renk Baskı, Basım Yılı: 2016 

Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

Şüphesiz sahabe ve Tabiin dönemlerinde 
zühd, vera ve ibadet ile meşhur olan kimseler vardı. 

Bunlardan sonra zühd, vera, ibadet gibi hasletleri 
devam ettiren, yün (Suf) giyinmeye verdikleri önem-
den dolayı “Sûfîler” denilen kimseler çıktı. Zühd ve 

ibadet yolunu tutan kimseler de artık, onlara nis-
bet ile “Sufiler” diye anılır oldular. Fakat bu ismin 

bir ekol haline gelmesi, “Tasavvuf” adı altında, İs-
lam dışı unsurların da dindenmiş gibi görünmesine 
sebep olmuştur.  

Tasavvufun ilk dönemlerinde ilimden yüz çe-

virme, Hulul, ittihat, vahdet-i vucud, Rafızîlik, Ba-
tınîlik, birden fazla anlama çekilebilen ıstılahların 

kullanımı gibi unsurlar bazı sufilerde görülmeye 
başlandı. Sonraları çeşitli anlayış ihtilaflarından 
dolayı tarikatler zuhur etti. Bu dönemlerde önceki 

sufilerde rastlanılmayan şu tehlikeli bidatler çıktı;  

Şeyhlere ölü gibi teslim olma şartı, Şeyhleri 
masum görme, Musiki ve raks ederek zikretmeyi 
caiz sayma, Müridleri kendilerine bağlamak için tıl-

sımlar ile keramet elde etmeyi caiz sayma, yalnız 
Allah’tan istenebilecek manevi yardımı velilerden 

isteyerek istiğase yapma, kabirlerin türbeleştirilip ziyaretgâh edinilmesi, mürşidin 
her an kendisini gördüğünü düşünerek onu rabıta etmek,  Allah rasulünün ve sa-
habelerin yapmadığı bir takım zikir usulleriyle halkalar kurarak toplu halde yüksek 

sesle zikir yapmak, bid’atlerin güzelinin de olduğunu iddia etmek, uyanık iken Ra-
sulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşme iddiaları, Kur’an ve sünnetin nefis 

tezkiyesinde yetersiz olduğunu iddia etme v.b. 

Maalesef Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in en çok sakındırdığı şeylerden 
olan bid’atler hayat tarzı haline gelmiştir. Bu durumun sebeplerinin başında da Ta-
savvuf kültürü gelmektedir. Tasavvuf kanalıyla ümmete sirayet eden sapmalardan 

bazılarını bana çeşitli zamanlarda sorulan sorulardan ve çeşitli kaynaklardan der-
leyerek bu kitapta nakletmeye çalıştım.  

  



 

 

Ciltli, Şamua Kâğıt, Basım Yılı: 2015 

Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

 

Müslüman kulun günde beş vakit eda 
etmek zorunda olduğu namaz ibadetinin 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in öğ-
rettiği ve ashabının – radıyallahu anhum – 
uyguladığı şekilde yerine getirilebilmesi ümi-
diyle bu çalışmayı hazırladım. Kitabın ba-
şında namazın şartlarından olan taharetin 
hükümlerini zikrettim. Ek olarak da namaz 
meselesiyle ilgili olan 15 mesele hakkında ilmî 
araştırmalar içeren risaleler ekledim. 

1. Risale: Namazda Ellerin Bağlanması 

2. Risale: Namazda İmamın Arkasında 
Fatiha Okunması 

3. Risale: Namaza Rükûda Yetişen Kimse 

4. Risale: Secdeye Giderken Önce Eller mi 
Yoksa Dizler mi Konur? 

5. Risale: Secdede Elleri Kaldırma Hadis-
leri 

6. Risale: İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu 

7. Risale: Namazda Sol Tarafa Selam Verirken “Ve Berakatuhu” Zi-
yadesi 

8. Risale: Duada Elleri Kaldırmak 

9. Risale: Tesbih Namazı 

10. Risale: Evvabin Namazı Duha (Kuşluk) Namazıdır 

11. Risale: İkindi Namazından Sonra Nafile Kılmak 

12. Risale: Pantolonla Namaz Kılmak 

13. Risale: Çoraplara Meshe Dair İcma’ın İspatı 

14. Risale: Kişinin Safların Arkasında Tek Başına Saf Olması  

15. Risale: Kadının Kadına Karşı Avreti 



 

 

Ciltli, ithal kâğıt, büyük boy, basım yılı: 2017 
Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

Bu meâl, Sahih Tefsir adlı çalışmanın meâl 
kısmı çıkarılarak hazırlanmıştır. Ayetlere veri-
len meâller hakkında ayrıntı için Sahih Tefsir 
kitabına bakınız. Meâlin karşılaştırmasının ya-
pılabilmesi için Kur’ân’ın Arapça metnine, ay-
rıca kitabın sonunda fihrist ve tecvid bilgilerine 
de yer verilmiştir. 

 

 

KIRK HADÎSTE İMÂN ve İSLÂM 

  

Te’lif: İmam el-Âcurrî 

Tercüme ve Tahkik: 

Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

Roman boy, ithal kâğıt, karton kapak, basım yılı: 2019 

 

  



 

 

Haktan Sapmanın Temelleri 

Ciltli, şamua kâğıt, roman boy 3 renk baskı,  

Basım yılı: 2016 

Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

Bu risalede ana hatlarıyla geçmiş ümmet-

lerde ve bu ümmet içerisinde haktan sapma-

lara temel teşkil eden bazı unsurları zikrettim: 

 

Deccalin Çıkışı, Ye’cüc ile Me’cüc ve İsâ Aleyhi's-selâm’ın Nüzulü 

 Te’lif: Mecdi Muhammed eş-Şihavî 

Tercüme ve Tahkîk: Ebu Muâz el-Çubukâbâdî 

Roman boy, karton kapak, ithal kâğıt,  

Basım yılı: 2019  



 

 

Ciltli, ithal kâğıt, 432 sayfa, renkli fotoğraflar 

Basım Yılı: 2018 

Te’lif: Ebû Muâz el-Çubukâbâdî 

İnsanlar, Kitap ve sünnetin açık nasla-

rına aykırı bir takım kozmolojik teorilere müp-
tela olup aldanmışlar, Kitap ve sünnet nasla-
rını, teoriden ibaret, ispattan yoksun nazariye-
lere göre te’vil etmeye başlamışlardır. Bu teori-
lerin çoğunluğu vahyin bildirdiği gerçekleri 
reddedebilmek kastıyla üretilmiş nazariyeler-
dir. Müslümanlardan bazı kimselerin de bu te-
orileri kesin veriler gibi değerlendirerek, 
Kur’an ve sünnet naslarını bunlara göre yo-
rumlamaları, maksatlı din düşmanlarının 
amaçlarına hizmet etmiştir.  

Gayri Müslimlerin birçok şüphelerle des-
teklenen iddiaları karşısında Müslümanlardan 
çoğunun başları dönmüş, neticede dünyanın 
döndüğünü zannetmeye başlamışlardır. “Mo-

dern Bilimsel Hurafeler” adını verdiğim bu teoriler sebebiyle dünyalarının döndüğünü kabul 
ederek ilk adımda tuzağa düşenlerin, dinlerinin de dönmemesi için Allah’tan yardım isteye-
rek bu risaleyi hazırlamaya karar verdim. 

Kitabın içeriğindeki temel konular şu şekildedir: 

Kâfirlerin bilimden nasipleri, dünyanın küre şeklinde olup döndüğü görüşünün kay-
nağı, Big-Bang teorisinin bâtıl oluşu, kâinatın ömrü, uzayda hayat olup olmadığı, dünyanın 
bir gezegen değil, kâinatın zemini oluşu, yerlerin yedi kat oluşu, semaların yer üzerinde 
kubbe şeklinde korunmuş tavan oluşu, dünyanın güneş ve aydan büyük oluşu, güneş ve 
ayın hareketli olup, dünyanın sabit oluşu, zamanda yolculuğa inanmanın bâtıllığı, dünya 
yüzeyinin düz oluşu, Nasa’nın düzmece fotoğrafları, ay ve yıldızların ışıklarının müstakil 
oluşu, ayın eksilmesi, güneş ve ay tutulmaları, takvim sisteminde dine muhalefet, çekim 
kuvvetinin yeryüzüne nispet edilmesindeki muhalefet, cansız varlıkların fiileri, sineğin ka-
natlarındaki zehir ve şifa, ruh taşıyan canlıların suretinin kamera ile çekilmesinin hükmü, 
sigara hakkındaki gerçekler ve dindeki hükmü. Kitabın sonuna “Çağın Yeni Putları” adlı 
risale de eklenmiştir. 



 

 

Küçük boy, şamua kâğıt, karton kapak, 2 renk 

baskı, basım yılı: 2017 

Tercüme: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

Sahih veya hasen derecesinde, her müslü-

manı ilgilendirendiren hadislerden derlenmiş, 

başarılı bir 40 Hadis çalışması. 

 

 

(Fethullah Gülen Örneği) 

Karton kapak, roman boy, ithal kâğıt, basım yılı: 2004 

Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

İbrahim Canan’ın “Fethullah Gülen’in Sünnet An-

layışı” adlı kitabına reddiye sadedinde yazılmış olan bu 

kitapta, Fethullah Gülen’in şahsında bütün diğer 

bid’âtçi eğilimlere reddiye verilmiştir. 

 

 



 

 

Ciltli, İthal kâğıt, 400 sayfa, basım yılı: 2019 

Te’lif: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 

 

Bu çalışma; Hadis ehlini belirli bir 

usûle sahip olmamakla itham eden bilgi-

siz kimselerin iddiâlarını def etmek, bu 

konuda şüpheye düşenlerin şüphelerini 

gidermek ve özellikle de sünnetlerle amel 

etmek isteyen samîmî müslümanlar için; 

Kur’ân ve Sünnet naslarının anlaşılma-

sında yardımcı olması amacıyla hazırlan-

mıştır. 

 

 

Karton kapak, büyük boy, ithal kâğıt, 400 sayfa, renkli baskı, basım yılı: 2019 

 

 

Muhaddis Şeyh Ebû Muâz Seyfullah el-Çu-

bukâbâdî’nin, alanında ilk ve tek çalışmalarından 

biri olan “Sahîh Nebevî Tıb” adlı kitabı Mercan Ki-

tap Yayınları arasında çıkmıştır. 

 

 



 

 

Fiyat Listesi 

Kitap Adı Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı 

Sahîh Tefsir 8 Cilt Takım 600 Tl. 250 Tl. 

Zeberced 3 Cilt Takım 150 Tl. 60 Tl. 

Yâkute 3 Cilt Takım 150 Tl. 60 Tl. 

Sahîh İtikâd Hadisleri 230 Tl. 100 Tl. 

Bizden Olmayanlar 60 Tl. 25 Tl. 

Sahih Tesettür 70 Tl. 35 Tl. 

Tekfir Sapması 50 Tl. 20 Tl. 

Sünnet Müdafaası 45 Tl. 20 Tl. 

Tasavvufun Hakikati 45 Tl. 20 Tl. 

Abdest ve Namaz Ahkâmı 45 Tl. 20 Tl. 

Sahih Meâl 35 Tl. 15 Tl. 

Haktan Sapmanın Temelleri 25 Tl. 10 Tl. 

40 Hadiste Müslüman Şahsiyeti 7.5 Tl. 5 Tl. 

Modern Bilimsel Hurafeler 60 Tl. 25 Tl. 

Altın Kâideler Şerhi 60 Tl. 25 Tl. 

Tefsir Usulü ve İlk 7 Sure Tefsiri 150 Tl. 45 Tl. 

Sünnete Yabancılık 15 Tl. 5 Tl. 

Sahih Nebevî Tıb 50 Tl. 25 Tl. 

Kıyâmetin Üç Büyük Alâmeti 30 Tl. 10 Tl. 

40 Hadiste İman ve İslam 30 Tl. 10 Tl. 

Niçin? 30 Tl. 10 Tl. 

 

Sipariş için: darussunne@hotmail.com 

Tel: 0 542 498 90 21 

mailto:darussunne@hotmail.com
http://www.sahihkitap.com/

